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Voorwoord
Tromgeroffel! Hier is het dan: ons eerste fractiemagazine in nieuwe stijl!
In tijden waarbij het allemaal sneller moet gaan, waarbij we politieke
boodschappen moeten verpakken in 280 tekens, dachten we eens ‘averechts’ te doen. Een nieuwsbijlage met meer duiding, inhoud en een persoonlijke kijk op het leven van onze fractieleden. Neem dus een kopje
koffie, vlij je neer in de zetel en lees eens rustig onze eerste zes maanden
na.
Het was een heftige eerste jaarhelft. Onze kersverse burgemeester ging
al onmiddellijk op tafel kloppen bij de andere overheden. Schepen Sofie
Bracke vloog met volle overgave op haar pakket van dossiers en schepen
Sami Souguir dook in de wondere wereld van kunst en cultuur. Ook onze
raadsleden zaten niet stil, vragen werden ingediend, tussenkomsten gehouden en tussendoor legden we werkbezoeken af.
Mocht dit alles nog niet druk genoeg geweest zijn, trokken we met z’n
allen op 26 mei naar de stembus. Het was een stevige campagne, maar
het resultaat mag er dan ook zijn, ik mag onze Gentse belangen gaan
verdedigen in het Vlaams Parlement.
Maar eerst zullen we genieten van een mooie zomer. Namens onze voltallige fractie wens ik jou een goeie Gentsche Fieste!

			Stephanie D’Hose
			Fractievoorzitter
			Gemeenteraad Gent

NIEUWS UIT HET COLLEGE
GENT START MET
PLEINPATRONS
Stad Gent start binnenkort met het project
‘pleinpatrons’. Dat zijn jongeren die in hun
wijk een voorbeeldfunctie opnemen voor
andere jongeren uit hun buurt. Het project
start met de wijk Sluizeken/ Tolhuis/ Ham.
Jongeren zelf verantwoordelijkheid geven,
dat is het idee achter het project ‘pleinpatrons’, waarvoor de Stad Gent samenwerkt
met vzw JES die eerder al ervaring opdeed
met het project in Antwerpen.

“DE JONGEREN FUNGEREN
ALS POSITIEF ROLMODEL
VOOR ANDERE JONGEREN.”

en duidelijk communiceren. De jongeren
fungeren als een positief rolmodel voor
andere jongeren. De jongeren krijgen hiervoor de nodige vormingen en ondersteuning door coaches om een aantal specifieke
competenties en vaardigheden te ontwikkelen.
Op die manier kunnen ze ook groeien in
hun rol”. De eerste test wordt in de wijk Sluizeken/ Tolhuis/ Ham georganiseerd. Op een
eerste infomoment kwamen alvast 20 geïnteresseerde jongeren af. Bedoeling is dat de
jongeren na de zomer voor het eerst op het
terrein actief zullen zijn.

BURGEMEESTER MATHIAS DE CLERCQ

Burgemeester Mathias De Clercq lichtte het
project toe op de gemeenteraad van juni.
“Het is de bedoeling om jongeren, tussen
de 18 en 25 jaar, in te schakelen op openbare plaatsen om overlast, of het risico op
overlast, te helpen verminderen, om zo een
positieve dynamiek te stimuleren op plaatsen waar dit niet altijd eenvoudig loopt.”
Deze jongeren, de pleinpatrons, hebben
onder andere een voorbeeldfunctie naar
anderen, kunnen omgaan met moeilijke situaties, stimuleren ontmoetingen,
zijn het aanspreekpunt, kunnen rustig
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EVALUATIE CIRCULATIEPLAN
MET FOCUS OP GENTSE HORECA EN HANDEL
Uit een tweede evaluatie van het circulatieplan blijkt dat de handel en horeca het in
Gent over het algemeen goed doen. Zo zijn
er meer starters in de handel en de horeca (20 procent meer in 2018 dan in 2017)
en iets minder faillissementen (7 procent).

Over het algemeen is de groei van het aantal ondernemingen sterker dan het Vlaamse
gemiddelde en ook de leegstandscijfers in
het centrum zijn laag, zeer laag zelfs.
“Maar uiteraard verdient die basisstelling
ook wat nuance”, aldus bevoegd schepen
van Economie Sofie Bracke.“
“Er zijn ook handelszaken die het de voorbije jaren erg moeilijk hebben gehad, vooral
speciaalzaken met een cliënteel van buiten
de stad. Dat komt onder meer door de perceptie dat Gent lastiger te bereiken is met
de auto, al zijn er natuurlijk ook andere
trends: voor mode of huishoudelijke spullen
gaan velen tegenwoordig liever het internet
op dan de stad in.
Ik wil deze signalen alleszins niet onder de
mat vegen.”

“HANDEL EN HORECA DOEN
HET IN GENT OVER HET
ALGEMEEN GOED. ER ZIJN
MEER STARTERS EN IETS
MINDER FAILLISSEMENTEN.”
SCHEPEN SOFIE BRACKE

Er is dus nog werk aan de winkel en Sofie wil de verdere versterking van de Gentse handel en horeca
op verschillende manieren aanpakken:
1. De voorbije jaren is een perceptie ontstaan dat het hart van de stad niet bereikbaar zou zijn. Niets is minder waar, maar
door gerichte acties via PUUR GENT willen

we ook de mensen die door die foute perceptie wegblijven (en die vaak buiten Gent
wonen) terug naar de stad halen.
2. Er zijn wijken en handelskernen waar we
bezorgd naar kijken. In het bestuursakkoord
nemen we het winkelgebied van de Brugse
Poort en de Wondelgemstraat in het vizier
maar ook andere gebieden en handelskernen met bijvoorbeeld hogere leegstandcijfers verdienen ondersteuning.
3. Uit passantentellingen blijkt dat handelsstraten die een make-over krijgen en
aantrekkelijk ogen vaak meer volk over de
vloer krijgen. “Zo wordt de Brabantdam nu
meer bezocht dan vroeger, terwijl er in de
Veldstraat dan weer minder mensen voorbijkomen. Laat ons investeren in mooie winkelstraten met aantrekkelijke voetpaden en
een aangename look en feel.
4. Winkels worden getroffen door andere
trends en tendensen. Lokaal aankopen versus online shoppen bijvoorbeeld. We willen
bekijken hoe we in samenspraak met handelsverenigingen winkels kunnen helpen
om future proof te worden.
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OMG! VAN EYCK WAS HERE
We willen Gent op de kaart blijven zetten
als cultuur- én als wereldstad.
Om te beginnen volgend jaar: 2020 zal volledig in het teken staan Van Eyck en het Lam
Gods met het einde van de restauratie en de
opening van het nieuwe bezoekerscentrum
in de Sint-Baafskathedraal op 26 juni en wereldwijd de grootste Van Eyck-tentoonstelling ooit, van 1 februari tot en met 30 april
2020 in het Museum voor Schone Kunsten
(MSK).

“VAN EYCK WAS HERE
WORDT EEN JAAR DAT DE
STAD OP ZIJN GRONDVESTEN ZAL DOEN DAVEREN!
EEN NIET TE MISSEN FEEST
VOOR GENTENAREN EN BEZOEKERS.”
SCHEPEN SAMI SOUGUIR

De thuiskomst van het Lam Gods zal vier
dagen lang gevierd worden met een Midzomernachtfeest op en rond het Sint-Baafsplein. Een jaar lang zullen de Gentse horecazaken, frituren en bakkers geprikkeld
worden met middeleeuws geïnspireerde
kooktips van Flemish Foodie Olly Ceulenaere. Vanaf april is er een unieke stadswandeling die je Gent laat beleven zoals
grootmeester Jan Van Eyck dat moet gedaan hebben in de 15de eeuw. Er is een
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innovatieve digitale en muzikale herinterpretatie van het Lam Gods met een groots
lichtspektakel in de Sint-Niklaaskerk.
Dit is nog maar een greep uit het tot nu toe
bevestigde aanbod. OMG!

NIEUWS UIT DE FRACTIE
EEN LANGE WEG, MAAR
HET IS ZO VER:
VERKOZEN ALS VLAAMS
PARLEMENTSLID!

STEPHANIE D’HOSE
FRACTIELEIDER
Zondag 26 mei 2019 is een dag die onze
fractieleider Stephanie D’Hose niet snel zal
vergeten. Want op die befaamde zondag,
werd ze met 13.055 voorkeurstemmen voor
het eerst verkozen als Vlaams Parlementslid.
Na een korte, maar zeer krachtige campagne was dit eindelijk de langverwachte kers
op de taart. Want na 15 jaar achter de politieke schermen gewerkt te hebben, vond
Stephanie het tijd om de volgende stap te
zetten.
“Het gevoel dat ik had toen ik besefte dat ik
verkozen was, is een gevoel dat ik bijna niet
kan omschrijven: euforie, extase, opluchting… het dekt allemaal de lading niet. Ik
was samen met mijn familie en beste vrienden op het moment dat om 3 uur ’s nachts
de laatste voorkeurstemmen van Gent binnenkwamen. De tranen rolden meteen over
mijn kaken, gelukkig tranen van geluk.
Het was een fantastische campagne, kort,
zeer vermoeiend, maar o zo leerrijk. En dit
was nog maar het begin van de vele jaren
die nog komen. Ik ga mij vollenbak smijten

als Vlaams volksvertegenwoordiger en ik
blijf ook in Gent mijn beste beentje voorzetten als fractieleider.” Stephanie hoopt zich in
het Vlaams Parlement te kunnen toespitsen
op de thema’s mobiliteit en cultuur, maar
de verdeling van de thema’s dient nog te
gebeuren.
“We zullen zien wat dat geeft! Iedereen
weet in elk geval dat cultuur mij zeer nauw
aan het hart ligt en ook mobiliteit is iets
waar ik mij in Gent al jaren voor inzet.” Of
Stephanie het nu wat rustiger aandoet?
“Nu de campagne toch minstens voor even
achter de rug is, vind ik opnieuw meer tijd
voor vrienden en familie. Ik probeer weer
wat boeken van onder het stof te halen en
ik ga een mooie zomer tegemoet vol leuke
momenten met mensen die ik heel graag
zie. Wat kan een mens meer wensen. Na de
zomer ga ik mij helemaal smijten in zowel
Brussel als Gent!”
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BENEFIET NIKITA:
EMOTIONELE TUSSENKOMST
VOOR AANPASSING KRUISPUNT N70

CARL DE DECKER
ADJUNCT-FRACTIELEIDER
“De kruispunten in de buurt van de R4 op
de N70 in Oostakker staan jammer genoeg
al langer bekend als zwarte punten wegens
de vele ongevallen. De goedkeuring van
dit punt gaat mij persoonlijk bijzonder ter
harte aangezien dit het kruispunt betreft
waar mijn vriendin Nikita Everaert jammer
genoeg is omgekomen meer dan een jaar
geleden. Het leed dat dit veel te jong overlijden veroorzaakt bij familie en vrienden is
onbeschrijfelijk, collega’s.”
Het zijn de woorden uit een tussenkomst
van onze, duidelijk sterk geëmotioneerde,
adjunct-fractieleider Carl De Decker.
Op aanvraag van Carl zal de Vlaamse administratie er nu samen met de stad een prioriteit van maken om het kruispunt veiliger te
maken, in het bijzonder voor fietsers.

DE GENTSE GEMEENTERAAD
IN EEN NIEUW KLEEDJE
Een nieuwe legislatuur en dus meteen een
nieuw huishoudelijk reglement voor onze
Gentse gemeenteraad. Voorzitter Zeneb
Bensafia en ondervoorzitter Christophe
Peeters hebben de afgelopen maanden
allesbehalve stilgezeten. Op de gemeenteraad van juni werden al heel wat wijzigingen
voor dit nieuwe huishoudelijk reglement
goedgekeurd, overigens met unanimiteit
van de ganse gemeenteraad. Een laatste
fase met wijzigingen staat gepland voor het
najaar van 2019. Wij schoven de microfoon
onder de neus van de man achter dit huzarenwerkje: Christophe Peeters.

“DE GEMEENTERAAD IS HET
HOOGSTE ORGAAN VAN
DEMOCRATIE. HET MOET
MEER ZIJN DAN EEN
STEMMACHINE.”
CHRISTOPHE PEETERS
GEMEENTERAADSLID

Dag Christophe, de afgelopen maanden
werkte je keihard aan een nieuw huishoudelijk reglement voor de Gentse gemeenteraad. Was er een hoofddoel waar
je naartoe gewerkt hebt?
“De voornaamste bedoeling van het nieuwe huishoudelijk reglement was de rol van
de gemeenteraad versterken en herwaar-
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deren. Uiteindelijk is de gemeenteraad het
hoogste orgaan van democratie. Nu er een
aparte voorzitter is, en niet langer de burgemeester, hebben we de werking van het
college en de gemeenteraad uit elkaar gehaald. Er zijn trouwens ook diensten, zoals
de Ombudsdienst en Interne Audit, die afhangen van de raad en niet van het college,
omwille van hun onafhankelijkheid.”
Wat zijn voor jou de belangrijkste veranderingen in het nieuwe reglement?
“Het HR is meteen ook gemoderniseerd.
Een van de belangrijkste wijzigingen is om
de interpellatie meer vooraan te plaatsen
op de raad, onder de vorm van een actualiteitsdebat. Op die manier worden de ‘grote’
politieke debatten gevoerd op maandag,
vroeg op de avond, en niet langer op dinsdag rond 22u. Beter voor het publiek en de
raadsleden, en voor de democratie. Ook de
installatie van een Bureau, met alle fractievoorzitters, waarop de fundamentele beslissingen genomen worden over de werking
van de gemeenteraad, draagt daartoe bij.”
Je hebt nauw samengewerkt met Zeneb
Bensafia (Groen). Hoe is dat verlopen?
“Samen met Zeneb heb ik vooral getracht
de onafhankelijkheid van de raad te versterken. De gemeenteraad moet immers meer
zijn dan een stemmachine voor de beslissingen van het college. Omdat we elkaar
goed vinden in onze rollen, treden we ook
op als duo voorzitter en ondervoorzitter.“

EN HET VOORZITTERSCHAP
GAAT NAAR...

YELIZ GÜNER
GEMEEENTERAADSLID
Op woensdag 3 april 2019 werd raadslid Yeliz Güner voor de komende 6 jaren verkozen
tot voorzitter van de Commissie Onderwijs,
Welzijn en Participatie. Voor haar een teken
van waardering en appreciatie voor haar
werk de afgelopen jaren. In de voorbije legislatuur zette ze zich als OCMW-raadslid al
in voor het Gentse beleid rond welzijn, maar
ook haar taak als mama van 3 heeft haar al
veel bijgebracht over het onderwijs in onze
stad.
“Onderwijs is iets waar ik als gemeenteraadslid, als Gentenaar maar ook als mama
echt wakker van lig. Zo zullen er in het
schooljaar 2024-2025 zo’n 1912 plaatsen
tekort zijn in het Gentse basisonderwijs. Dat
blijkt uit de capaciteitsmonitor die in april
van dit jaar werd voorgesteld door schepen
van onderwijs, Elke Decruynaere. Dat zijn
bijna 2000 kinderen waar in principe geen
plaats voor is in onze stad. Dat is niet alleen
een zeer groot probleem, dergelijk tekort
heeft ook gevolgen voor de kwaliteit van
ons onderwijs.
Het is jammer om te zien dat door de grote
druk op leerkrachten, het de kwaliteit van
ons onderwijs is die hier op termijn onder
lijdt. En dat is meer dan normaal: 1 leerkracht voor 30 kinderen, een leerkracht die
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zich naast lesgeven ook nog eens na de
uren moet bezighouden met allerlei administratieve taken. We kunnen niet verwachten dat het onderwijs an sich hier geen gevolgen van ondervindt.
Ik hoop dat het in elk geval in onze stad zo’n
vaart niet zal nemen. De capaciteitsmonitor
heeft voornamelijk een signaalfunctie en
brengt de te verwachten capaciteitstekorten in kaart. Concreet vertelt het ons waar
en wanneer de vraag naar plaatsen in het
onderwijs, het aanbod aan onderwijsplaatsen zal overstijgen. Het is aan ons als stadsbestuur om hierop in te spelen met gerichte
oplossingen. Dat kan uiteindelijk gaan om
zeer eenvoudige ingrepen: stoelen bijzetten, een tijdelijke wijziging van de bestemming van lokalen, tijdelijke oprichting van
bijkomende gebouwen, … Het zijn allemaal
dingen die kunnen helpen om een tekort
(tijdelijk) op te lossen en om het bestuur
de tijd te geven te werken aan kwalitatieve,
langetermijnoplossingen.”

aan een nog veiligere stad te kunnen werken. Raadslid Mehmet Sadik Karanfil, een
van de raadsleden uit Oostakker, kaartte samen met raadslid Carl De Decker, recentelijk
de gevaarlijke situatie aan de Wolfputstraat/
Gentstraat aan, met succes!

VEILIGER OP DE BAAN

KUNST IN KAART

Het gebeurt helaas nog te vaak dat er verkeersslachtoffers vallen door een onduidelijke of gevaarlijke verkeerssituatie. Onze
raadsleden zijn zich hier maar al te goed
van bewust en proberen ook in het dagdagelijkse leven uit te kijken voor dergelijke
pijnpunten in onze stad, om ze te kunnen
aankaarten bij het bestuur en om samen

De Blauwe Vogels zijn inmiddels een vaste
waarde in onze stad. Ze schitteren al sinds
het lichtfestival in 2012 in een boom aan de
Predikherenlei. Door hun reflectie in het water zorgen ze voor een dubbel nachtbeeld.
Blauwe Vogels is gecreëerd door de Franse ontwerpstudio Pitaya en is geïnspireerd
op het beroemde sprookje van de Gentse

MEHMET SADIK KARANFIL
GEMEENTERAADSLID
Het kruispunt Wolfputstraat / Gentstraat
is een druk kruispunt in Oostakker. Vooral komende vanuit de Wolfputstraat is het
voor de weggebruikers behoorlijk moeilijk
en bij momenten zelfs gevaarlijk om richting Lourdes links af te slaan (en het verkeer
komende uit Oostakkerdorp op te merken) daar het zicht vaak door geparkeerde
(vracht)wagens belemmerd is.
De schepen van mobiliteit, Filip Watteeuw,
liet weten dat de laatste parkeerplaats in
de Gentstraat zou worden weggenomen en
ook het boomvak zal worden uitgebreid. De
aanpassingen stonden gepland voor maart
2019 en werden ondertussen uitgevoerd.

Nobelprijswinnaar Maurice Maeterlinck. Als
echte Gentse uit de binnenstad en hevig
kunst- en cultuurfan, was het raadslid Mieke Bouve opgevallen dat de lichtgevende
vogels een deel van hun pluimen (of veren)
verloren waren. De vraag tot herstelling
kwam dus zeker niet onverwacht. Schepen
Sami Souguir beloofde dat de defecte vogels zouden worden vervangen door de
diensten en dat hier snel werk van gemaakt
zou worden.

“ER ZIJN VEEL MISOPVATTINGEN OVER HET
KUNSTONDERWIJS. HET IS
BELANGRIJK OM OUDERS
HIEROVER BETER TE INFORMEREN.”

in de artistieke wereld.
“De scholengroep vraagt meer aandacht
voor de kleinste onderwijsvorm en probeert
enkele hardnekkige clichés over KSO de
wereld uit te helpen, zoals de opvatting dat
KSO geen goede algemene opleiding zou
bieden. Dit is echt een misvatting.
Het aantal algemene uren dat in het KSO
wordt gegeven is 28, in het ASO zijn dat er
32, zo veel verschil is dit niet. Te weinig ouders weten dat en laten hun kinderen daarom vaak niet starten in het KSO.”

MIEKE BOUVE
GEMEENTERAADSLID

CARRIERESWITCH VOOR
ÉÉN DAG
Mieke hoopt zich de komende jaren in de
Gentse gemeenteraad te kunnen toespitsen
op enkele belangrijke cultuur- en kunstdossiers. Zo is ze ook sterk begaan met de uitval in het kunstonderwijs en wist ze ook hier
een vraag over te stellen aan de schepen
van onderwijs, Elke Decruynaere. Uit studies blijkt dat 1 op 3 leerlingen de artistieke
wereld vaarwel zegt na een kunstopleiding
in het secundaire onderwijs. Een zeer spijtige zaak volgens Mieke, die zelf een kunstopleiding genoot en nadien verder ging

PATRICIA DE BEULE
GEMEENTERAADSLID
Gemeenteraadslid ben je niet enkel binnen de muren van het stadhuis. Daarom
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proberen onze raadsleden zich steeds voor
de volle 100% in te zetten, onder en met
de mensen. De Vereniging voor Vlaamse
Steden en Gemeenten (VVSG) riep daarom
“Expeditie Zorg” in het leven. Met deze actie
hopen ze dat nieuwe besturen zullen blijven
investeren in een kwalitatief zorgaanbod.
Schepen Decruynaere en de directeur van
de Dienst Kinderopvang nodigden n.a.v. dit
initiatief de nieuwe raadsleden uit om een
dagje ‘mee te lopen met de diensten’. Over
deze uitnodiging moest raadslid Patricia De
Beule geen twee keer nadenken. Zij is sinds
12 jaar ‘hulp-in-huis’ bij Partena en weet als
geen ander wat de meerwaarde kan zijn van
een hoogstaand zorgaanbod.
“Ik vond het een succes! Als raadslid zagen
we wat een peutertuin/kinderopvang allemaal doet voor de kinderen en hun ouders.
Het is elke dag zeer hard werken. Ik merkte
de voldoening van de medewerkers, blij dat
wij als stadsbestuur oprecht geïnteresseerd
zijn in wat zij dag in dag uit doen voor de
vele kindjes.

Dergelijke ‘themadagen’ inspireren mij als
raadslid om de komende jaren samen met
mijn collega’s een mooi lokaal verhaal te
schrijven. De stad investeert al decennia
lang in het organiseren van goede en betaalbare kinderopvang. De werking van de
Dienst Kinderopvang is in binnen- en buitenland geroemd als good practice. Ik wil er
mij de komende jaren als gemeenteraadslid
volledig voor inzetten dat we dit als stad
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kunnen blijven verderzetten!”
Patricia, liep samen met Steve Stevens, een
ganse dag mee met de diensten. In de voormiddag gingen ze langs bij peutertuin De
Troetelbeertjes, in de namiddag bij kinderopvang De Bron.

LET’S DEBATE!
Ik ben jong en ik wil wat”. Dat moet ons
jongste raadslid, Mattias De Vuyst, gedacht hebben toen hij kandidaat werd op
de Open Vld lijst in Gent, bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 2018. Vers
en rechtstreeks verkozen dus, maar al jaren
actief in zowel Jong VLD als Open Vld.

“HET KRITISCH VERMOGEN
VAN LEERLINGEN IN HET
SECUNDAIR ONDERWIJS IS
FANTASTISCH. IK KREEG
EEN ENORM GOED GEVOEL
OVER DE TOEKOMST.”
MATTIAS DE VUYST
GEMEENTERAADSLID

Als jongste raadslid kreeg Mattias de afgelopen maanden vaak de vraag om onze
partij te vertegenwoordigen in verschillende Gentse scholen. Van debatten, gespreksavonden, brainstormsessies met diverse
diensten tot het afnemen van de mondelinge examens Nederlands, het passeerde
allemaal de revue. Wij vroegen Mattias naar

zijn leerrijkste ervaring tot nu toe:
“Begin juni was ik uitgenodigd op het
Sint-Lievenscollege als externe evaluator. Ik
mocht meer dan 140 leerlingen quoteren
en feedback geven op het mondeling deel
van hun eindexamen Nederlands. De leerlingen kregen daarbij een stelling toegewezen, die zij – los van hun persoonlijke voorkeur – dienden te verdedigen tegen hun
medeleerlingen. Ik vond het een prachtige
vorm van examens afleggen. Wat een hoog
niveau en enthousiasme. Het kritische vermogen van de leerlingen was fantastisch en
ik stapte de school buiten met een enorm
goed gevoel over de toekomst.”

land.

“HET IS MIJN DROOM OM
MET DE UGENT EEN BELANGRIJKE EUROPESE SPELER TE
WORDEN IN ONDERNEMERSCHAPSBEVORDERING EN
INNOVATIEFACILITATIE.”
STEVE STEVENS
GEMEENTERAADSLID

INNOVEREN KAN JE LEREN
Raadslid Steve Stevens uit Oostakker mag
zichzelf een innovator noemen. Als manager van het Centrum voor Ondernemen aan
de Universiteit Gent, begeleidt hij al jaren
student-ondernemers. Steve stond mee aan
de bakermat van enkele startups die zich
wisten te ontpoppen tot stevige internationale spelers. Ondertussen is ook binnen
de UGent het werkveld verbreed, want de
ondernemende mindset is niet iets wat we
in hokjes kunnen of mogen steken. Over de
faculteitsgrenzen heen, binnen alle lagen
en zelfs tot in het Europese hoger onderwijs
i.o.v. de Europese Commissie.
Steve’s ambitie? “Mijn ambitie is om ons te
vestigen in een zeer zichtbare, dynamische
locatie (liefst publiek), waar we met zowel
het publiek, de stad maar ook de industrie
in interactie kunnen gaan om onze activiteiten uit te testen en vooral, om ondernemerschap uit te testen. Op die manier kunnen
we ook de uitdagingen van andere organisaties proberen op te lossen.”
Aan internationaal karakter en samenwerking is er in geen geval gebrek, want Steve
zorgt ervoor dat de dienst binnen de UGent
gespiegeld wordt aan YES! Delft uit Neder-

Het is zijn droom om een belangrijke Europese speler te worden in ondernemerschapsbevordering en innovatiefacilitatie
binnen onze maatschappij.
Enkele van de speerpunten in Gent zijn
Health/Medtech, InnoEnergy en circulaire
economie. Over dat laatste hield Steve een
tussenkomst op de gemeenteraad van juni,
in het kader van het Capture Project.

STEENTJE BIJDRAGEN AAN
EEN STAD IN BALANS

De juwelier die graag zijn steentje bijdraagt
aan een maatschappij in balans. Dat kan
niemand anders zijn dan raadslid Christiaan Van Bignoot. Sinds jaar en dag baat
zijn familie de alom bekende juwelierszaak
Van Bignoot uit in hartje Gent. Christiaan
is handelaar, raadslid, echtgenoot en papa.
Geen bakken tijd op overschot dus, maar hij
maakte graag even tijd om ons te woord te
staan:
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“De afgelopen maanden waren vooral boeiend en zeer leerrijk. Als je in een nieuwe omgeving komt is het atijd een beetje zoeken
naar de manier van werken. Als nieuw raadslid was dat zeker niet anders. We zijn nu een
half jaar verder en ik merk dat ik er stap voor
stap zeker kom.”

respect hebben voor elkaar kan dergelijke
samenleving slagen. Toegegeven, niet altijd
een even gemakkelijke oefening, maar ik wil
hier in elk geval graag mijn steentje aan bijdragen.”

RENEW EUROPE

“EEN MENING MOET MEN
NAAR ELKAAR VERDUIDELIJKEN MET EEN VORM VAN
RESPECT. DAT IS IETS WAT
WE ONZE KINDEREN MOETEN BLIJVEN BIJBRENGEN.”
CHRISTIAAN VAN BIGNOOT
GEMEENTERAADSLID

GUY VERHOFSTADT
EUROPEES PARLEMENTSLID
GEMEENTERAADSLID

Christiaan is al 11 jaar gelukkig getrouwd
met Nurtan Mert, een echte Gentse van
Turkse afkomst. Hij is ook papa van 2 zonen.
Christiaan en zijn vrouw kozen ervoor om te
gaan voor een open opvoeding waarin de
kinderen kennismaken met beide culturen.
Ze spreken daarbij perfect Nederlands, maar
ook heel vlot Turks.
Iets belangrijk volgens Van Bignoot: “een
goede inburgering lukt het beste wanneer
men de taal van je omgeving spreekt en begrijpt. Ik ben een liberaal, ik sta open voor
veel standpunten en heb respect voor ieders
mening. Maar een mening moet men naar
elkaar verduidelijken met een vorm van respect. Dat is iets dat wij onze kinderen ook
proberen bijbrengen. We leven in een multiculturele samenleving en enkel wanneer we
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Begin juni werd beslist om de liberale fractie
in het Europees Parlement, de ALDE-fractie
(Alliantie van Liberalen en Democraten voor
Europa), om te dopen naar ‘Renew Europe’.
Een nieuwe naam en een bijhorende nieuwe,
nog positievere, pro-Europese koers. Toenmalig fractieleider Guy Verhofstadt is alvast
positief: “we willen met een nieuwe naam
aantonen dat we een nieuwe groep zijn die
nog steeds en meer dan ooit gelooft in de
sterkte van Europa. De kiezer heeft in mei
2019 duidelijk getoond dat ze nog steeds
gelooft in het verhaal van en door Europa.” Er
is gekozen om het woord liberaal niet meer
te laten voorkomen in de nieuwe naam. Hiermee wordt ingespeeld op de toetreding van
de progressieve partij van Franse president
Emmanuel Macron. Renew Europe stelt een
alliantie voor van zowel liberalen, progressieven, centristen en democraten. “Net zoals ik de voorbije jaren heb gedaan wil ik mij
als Europees verkozene opnieuw inzetten
voor de (Gentse) belangen in Europa. Ik blijf
steevast geloven in het Europese project!”.
Eind juni ging de Renew Europe fractie ook
op zoek naar een opvolger voor fractie-

voorzitter Guy Verhofstadt. Het was uiteindelijk de Roemeen Dacian Ciolos die het
fractievoorzitterschap binnenhaalde.

VELI YÜKSEL WORDT SENATOR
Gemeenteraadslid Veli Yüksel mag zich binnen 2 jaar senator noemen. Dat werd begin
juli beslist door de partij. Veli volgt daarbij
Rik Daems op, die de eerste 2 jaar van deze
legislatuur voor zijn rekening zal nemen.
Veli zal zich in de senaat proberen toespitsen op thema’s die hem al altijd nauw aan
het hart lagen waaronder internationale en
Europese samenwerking, klimaat, veiligheid
en mobiliteit.

“IEDEREEN IN GENT VERDIENT EEN STATION GENT
WAARDIG.”
VELI YÜKSEL
GEMEENTERAADSLID

Ook in Gent richt Veli zich al enkele jaren op
het thema mobiliteit. Zo was hij tijdens de
vorige legislatuur fervent verdediger van het
dossier Gent-Sint-Pieters, een dossier waarvoor hij ook als federaal parlementslid mee
aan de kar trok.
Dat dossier kwam recentelijk opnieuw onder
de aandacht nadat burgemeester De Clercq
te kennen gaf dat na goede gesprekken met
de NMBS de neuzen opnieuw in dezelfde
richting staan. Er zal daarom ook hard gewerkt worden om het comfort van de reiziger extra te garanderen.

“Samen met burgemeester Mathias De
Clercq zal ik dit van kortbij blijven opvolgen.
Want studenten, toeristen en pendelaars,
iedereen in Gent verdient een station Gent
waardig” aldus Veli Yüksel.

FABRIEK LOGISTIEK
Op de ideaal gelegen terreinen van Tech Lane
Ghent in Zwijnaarde start de POM (Provinciale Ontwikkelingsmaatschappij) Oost-Vlaanderen binnenkort met de bouw van Fabriek
Logistiek, om zo de provincie verder uit te
bouwen tot een logistieke topregio.
In het magazijn van morgen kan de productiviteit met 10 tot 40% stijgen door investeringen in technologie. Maar om toegang te
krijgen tot nieuwe oplossingen zijn bedrijven
vandaag grotendeels afhankelijk van voorstellingen op beurzen. Daar wil Fabriek Logistiek verandering in brengen.
Bedrijven kunnen er, met eigen personeel en
goederen, bestaande en nieuwe concepten
rond magazijnwerking in een realistische
omgeving en voor een volledige procesflow
uitproberen en vergelijken. Ook logistiek
transport via binnenvaart kan er uitgetest
worden.
“Het is een fantastisch voorbeeld van wat
een optimale samenwerking tussen de Stad
Gent en de provincie Oost-Vlaanderen kan
teweegbrengen” zegt Martine Verhoeve,
provincieraadslid die in de vorige legislatuur ook gedeputeerde was en voorzitter
van de POM.
“Fabriek Logistiek is maar één van de vele
projecten die mogelijk zijn op het zogenaamde Eilandje Zwijnaarde. Ik zet mij al
jarenlang in voor dit dossier en ik ben zeer
trots op het resultaat dat we na al die jaren
bereikt hebben.”
In het gebouw zullen er twee modulair in te
richten ruimten zijn, voorzien van een aantal procestechnieken voor warehousing.
Bedrijven kunnen deze ruimten huren om
bijvoorbeeld te testen of een nieuwe technologie de verwachte meerwaarde gene-
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bijvoorbeeld te testen of een nieuwe technologie de verwachte meerwaarde genereert.
Of zij kunnen er samen met andere partners
een procesverandering uitwerken.

“HET IS BELANGRIJK TE
BLIJVEN WERKEN AAN EEN
OPTIMALE SAMENWERKING
TUSSEN DE STAD GENT EN
DE PROVINCIE
OOST-VLAANDEREN.”
MARTINE VERHOEVE
PROVINCIERAADSLID

Daarnaast komt er een derde ruimte die verhuurd zal worden als permanent logistiek
vormingscentrum. Hierin zal een opleidingsverstrekker nieuwe opleidingen aanbieden
door gebruik te maken van de aanwezige
hoogtechnologische logistieke apparatuur.
Met deze werkwijze en schaalgrootte wordt
Fabriek Logistiek de absolute voorloper in
Vlaanderen. De wisselwerking tussen het
testcentrum en de opleidingen zorgt voor
een uniek aanbod van hoogopgeleide competente logistieke profielen. Zo plukt de volledige logistieke sector binnenkort de vruchten van Fabriek Logistiek.

en Carl De Decker. Maar wat is nu precies het
BCSD? Het Bijzonder comité voor de Sociale
Dienst (BCSD) is opgericht door het OCMW,
zoals werd vastgelegd in het Decreet Lokaal
Bestuur. Dit decreet bepaalt tevens de taken
van het BCSD.
Het BCSD is een uitvoerend orgaan van
het OCMW. De uitvoering van het mandaat
houdt in dat de BCSD-leden onder meer
bevoegd zijn om een beslissing te nemen in
de individuele dossiers inzake maatschappelijke dienstverlening en maatschappelijke
integratie. Enkele concrete voorbeelden zijn
de beslissing om een leefloon toe te kennen,
bijkomende ondersteuning voor mensen die
een schuldenlast met zich meedragen en de
toekenning van een voorschot op de werkloosheidsvergoeding.
Bij elke zitting van het BCSD wordt er tevens de kans geboden aan cliënten om gehoord te worden. Op deze manier krijgen de
cliënten die geconfronteerd worden met een
negatieve beslissing de kans om hun dossier persoonlijk te verduidelijken. Tijdens de
hoorzitting krijgen de cliënten ook de definitieve beslissing over hun dossier te horen en
worden de motieven achter deze beslissing
toegelicht. Het betreft schorsingsverzoeken
en/of terugbetaling van het leefloon, andere negatieve verzoeken worden tijdens de
verdere zitting behandeld. Elk dossier wordt
op deze manier nauwkeurig nagelezen door
de BCSD-leden die de kans krijgen om hier
vragen over te stellen alvorens tot een beslissing te komen.

BCSD, WAT?
Bij Open Vld Gent hebben we ook nog drie
BCSD-leden, dit mandaat wordt opgenomen
door Nicolas Vanden Eynden, Alana Herman
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ALANA HERMAN
NICOLAS VANDEN EYNDEN
BCSD-LEDEN

RAADSLID IN DE KIJKER
MANUEL MUGICA
GONZALEZ

OM ONZE RAADSLEDEN OOK EENS
VANUIT EEN ANDERE INVALSHOEK AAN
HET WOORD TE LATEN, ROEPEN WE
‘RAADSLID IN DE KIJKER’ IN HET LEVEN.
LIEVELINGSKOSTJES, FAVORIETE PLEKJES IN GENT EN SPECIALE HOBBY’S VAN
ONZE RAADSLEDEN: WIJ ZOCHTEN HET
VOOR JOU UIT! MANUEL MUGICA GONZALEZ, ONZE GENTENAAR MET BASKISCHE ROOTS, MAG DE SPITS AFBIJTEN
EN STELT ZICH GRAAG AAN U VOOR!
“Zoals mijn niet-alledaagse naam laat vermoeden liggen mijn roots ver buiten Gent.
Mijn vader werd geboren in de Baskische
mondaine badplaats San Sebastian in het
noorden van Spanje. In 1937 diende hij er
als kind echter te vluchten voor de Spaanse burgeroorlog. Hij kwam terecht in Gent,
waar hij de rest van zijn leven bleef en waardoor ik dus ook hier geboren ben. Zoals
veel mensen met een migratieachtergrond,
worstel ook ik vaak met een dualiteit. Ik ben
Gentenaar, maar ook Bask. Basken zijn levensgenieters en toevallig is San Sebastian
ook de wereldhoofdstad van de gastronomie. De stad telt niet minder dan 17 Michelinsterren en is hiermee de stad met het
meeste aantal Michelinsterren ter wereld!

Naast de sterrenrestaurants telt de stad ook
honderden cafeetjes waar er heerlijke tapas
(Pintxos in het Baskisch) geserveerd worden. Vandaar mijn voorliefde voor lekker
eten. In mijn (schaarse) vrije tijd ben ik dan
ook hobbykok en mijn vrouw is bevoorrechte getuige. Ze gaf mij ook al enkele sterren!
Maar San Sebastian is niet alleen eten en
drinken, het is ook een bruisende gastvrije
stad, vergelijkbaar met Gent. Haar strand
werd in 2015 verkozen tot het mooiste van
Europa. San Sebastian was in 2016 ook Culturele hoofdstad van Europa en heeft net
als Gent een gerenommeerd filmfestival,
Jazzfestival, musea en… een voetbalploeg in
eerste klasse die toevallig ook in blauw-wit
speelt (toeval bestaat niet). Het is dan ook
mijn droom om tijdens deze legislatuur een
samenwerkingsverband tot stand te brengen tussen mijn beide lievelingssteden. Ik
praatte er al over met onze burgemeester
Mathias en ook met de burgemeester van
San Sebastian. Beiden reageerden enthousiast. Misschien mag ik ooit jullie gastheer
zijn in Spanje!”
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CONTACT
Fractiesecretariaat Gemeenteraad
Onderstraat 22
9000 Gent
T +32 (0)9 266 53 47
www.openvldgent.be/Gemeenteraad-Gent
fractie.openvld@stad.gent
Fractiesecretariaat Provincieraad
Hoogpoort 37/103
9000 Gent
T +32 (0)9 225 45 05
www.openvldgent.be/Provincieraad
sofie.de.wilde@vldfractie-ovl.be

GEMEENTERAAD GENT
Mathias De Clercq

Mehmet Sadik Karanfil

09 266 54 00
mathias.declercq@stad.gent

0476 53 06 71
mehmetsadik.karanfil@stad.gent

Sami Souguir

Mieke Bouve

09 266 54 80
sami.souguir@stad.gent

0478 21 69 95
mieke.bouve@stad.gent

Sofie Bracke

Patricia De Beule

Burgemeester

Schepen van Cultuur, Stadsontwikkeling en
Ruimtelijke Planning

Schepen van Economie, Ondernemen,
Handel, Haven, Sport, Digitalisering en
Publiekszaken
09 266 51 86
sofie.bracke@stad.gent

Stephanie D’Hose
Fractievoorzitter
Gemeenteraadslid

Gemeenteraadslid

Gemeenteraadslid

Gemeenteraadslid

0478 30 12 73
patricia.debeule@stad.gent

Steve Stevens
Gemeenteraadslid

0499 59 39 69
stephanie.dhose@stad.gent

0486 41 30 46
steve.stevens@stad.gent

Carl De Decker

Veli Yüksel

0477 30 38 33
carl.dedecker@stad.gent

0477 34 41 41
veli.yuksel@stad.gent

Christiaan Van Bignoot

Yeliz Güner

0478 64 11 13
christiaan.vanbignoot@stad.gent

0484 66 52 70
yeliz.guner@stad.gent

Adjunct-fractievoorzitter
Gemeenteraadslid

Gemeenteraadslid

Christophe Peeters

Ondervoorzitter Gemeenteraad
Gemeenteraadslid

Gemeenteraadslid

Gemeenteraadslid

BIJZONDER COMITE SOCIALE DIENST

0475 72 94 74
christophe.peeters@stad.gent

Alana Herman

Guy Verhofstadt

0479 44 03 36
alana.herman@stad.gent

guy.verhofstadt@stad.gent

Nicolas Vanden Eynden

Manuel Mugica Gonzalez

09 242 89 02
nicolas.vandeneynden@stad.gent

Europees Parlementslid
Gemeenteraadslid

Gemeenteraadslid

0477 31 94 47
manuel.mugicagonzalez@stad.gent

Raadslid

Raadslid

PROVINCIERAAD OOST-VLAANDEREN

Mattias De Vuyst

Martine Verhoeve

0496 02 86 48
mattias.devuyst@stad.gent

09 267 81 26
martine.verhoeve@oost-vlaanderen.be

Gemeenteraadslid

Provincieraadslid

